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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei pentru politică externă  a Camerei Deputaţilor  

din 24-26 martie  1998 
 

Comisia pentru Politică Externă şi-a desfăşurat lucrările în perioada 24 - 26 martie 1998, cu 
următoarea ordine de zi : 
 
1. Întâlnire cu domnul secretar de stat Marin Mitriş, care a prezentat prevederile 

bugetului referitoare la Ministerul Afacerilor Externe; 

2. Diverse : 

- anunţarea întâlnirii cu domnul Javier Solana, Secretarul General al NATO, 
programată pentru data de joi, 2 aprilie, orele 9:45, la Sala Drepturilor Omului; 

- delegaţie Rusia; 
- delegaţie Bulgaria 

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 26 de deputaţi, absenţi motivat fiind deputaţii  Crin 
Antonescu (PNL - ministru), Dorel Dorian (FCER) şi Iftene Pop (PNTCD).  
 
 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 
Deschide lucrările şedinţei, făcând două propuneri care să fie incluse pe agenda imediat 
următoare de discuţii a Comisiei : 

- scandalul declanşat în presa germană şi cea românească cu privire la dezvăluirile 
făcute de procuratura din Koln privind cazurile infracţionale cu autori români din 
Germania şi implicarea personalului Ambasadei române la Bonn în eliberarea către 
aceştia de documente false; 

- neregulile financiare de la unele ambasade ale României, semnalate de asemenea 
de presă. 

 
Dă apoi cuvântul domnului Marin  Mitriş, pentru ca acesta să expună punctul de vedere al 
MAE cu privire la prevederile din bugetare ale MAE pe 1998. 
 

- în primul rând, alocarea din PIB este procentual mai mică decât în 1997 : 0.08 %, 
faţă de 0.11% ; 

- o cifră mai mare a fost însă prevăzută la capitolul cheltuieli materiale : 15,7%; 
- comparativ cu 1997, structura bugetului este puţin diferită; 
- 17% (aprox. 7,7 miliarde lei) sunt destinate   pentru rambursări de credite, ceea ce 

înseamnă posibilitatea ca MAE să-şi achite unele contracte anterioare (ca, spre 
exemplu, achitarea celor 40 de Mercedesuri achiziţionate pentru ambasadele 
vestice, achitarea clădirii de la Strasbourg, precum şi acoperirea în mare parte a 
chiriilor pentru spaţii); 
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Domnul Victor Boştinaru  : 
 

- doreşte ca membrii Comisiei să fie informaţi cu privire la situaţia imobilului 
Ambasadei de la Londra, a cărui restituire până în anul 2002 este iminentă. 

 
 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- MAE va opina pentru evacuarea acesteia în 1999 şi reorientarea către un alt imobil. 
 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 

- Care este situaţia imobilului care adăposteşte Ambasada României la Varşovia, 
care este deja cunoscută ca subiect de litigiu de durată considerabilă ? 

 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- Nu există încă nici o prevedere în acest sens şi nici o hotărâre de Guvern, care ar 
constitui calea legală de deschidere a posibilităţilor de rezolvare; dl. Mitriş 
consideră preţurile discutate puţin exagerate. 

 
Domnul Dan Matei Agathon (PDSR) : 
 

- Cere câteva date cu privire la alocarea din PIB, la cifrele în valoare absolută,  
pentru o comparaţie  cu bugetul pe anul trecut. 

 
Domnul Victor Boştinaru  : 
 

- Solicită date cu privire la viitoarea mutare a ambasadei noastre de la Bonn la 
Berlin, ca şi cu privire la aceeaşi situaţie din Israel (mutarea iminentă de la Tel 
Aviv la Ierusalim) 

 
Domnul Marin Mitriş : 
 

- În bugetul pe anul curent nu există nici o prevedere pentru cazurile menţionate; 
- Există o propunere pentru un leasing (în ceea ce priveşte mutarea la Berlin) în 

valoare de aprox. 1,5 milioane USD, cu doi ani perioadă de graţie, iar în pachetul 
de negocieri să fie inclusă şi valoarea clădirii ocupate în prezent la Bonn. 

 
Domnul Romulus Neagu (PDSR) : 
 

- Solicită domnului secretar de stat opinia asupra cerinţelor pe care MAE le-ar putea 
avea şi care ar putea fi ajutorul pe care Comisia l-ar putea acorda. 

 
Domnul Marin Mitriş : 
 
- Mai menţionează prevederea unor reduceri de personal,  
- Cifra veniturilor extrabugetare care anul acesta este mai mare circa 17%, incluzând un 

sold de 4 milioane USD de anul trecut. 
 



 3

Domnul Victor Boştinaru : 
 
Propune ca, în conformitate cu ordinea de zi pentru săptămâna viitoare : 

- să se continue discutarea proiectului de buget pe 1998 în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei de la Senat marţi, 31 martie a.c., orele 10:00 la Palatul 
Parlamentului; 

- să participe la discuţii şi invitaţi din partea Fundaţiei Culturale Române; 
- să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Departamentul de  Informaţii  Publice al 

Guvernului; 
- să se discute pe marginea alocării cheltuielilor pentru apărare din bugetul pe 1998. 

 
  
 

Preşedinte,       Secretar, 
 
 
        Victor Boştinaru    Iftene Pop 


